
))  لنبي لهم فبينهما خالف؛ (( ال من النبأ )) من النبوة نبي لكن خففت اهلمزة فال خالف؛ وإذا قلنا: ((

)) النيب عند مجهور أهل العلم هو الذي أوحى اهللا إليه بالشرع ومل يلزمه بإبالغه ما  ابعث لنا ملكا هلؤالء املأل ((

عند الناس وإن كان ال يلزم باإلبالغ، إبالغ هذا الوحي إىل أمره به؛ فيكون مبنزلة ادد الذي يصلح ما فسد 

لكن مأمور بإبالغ رسالة  غريه؛ وأشبه ما له يف هذه األمة العامل، أشبه ما له العامل مع أن العامل مأمور باإلبالغ؛

  .من قبله

ن قبله؛ وهذا هو وقيل: إن النيب هو الذي أمر بإبالغ رسالة من قبله، وأوحي إليه وحي خاص، يبلغ رسالة م 

إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها  ظاهر كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية ؛ ويستدل له بقوله تعاىل: ((

)) حيكم ا فلم جيعل هلؤالء األنبياء وحيا خاصا يعين وحيا مستقال؛ بل جعلهم حيكمون  النبيون الذين أسلموا

تقض بنبوة آدم؛ فإن آدم كان نبيا ومل يسبقه الشرع ولوال هذا النقض لكان ما بالتوراة؛ وهذا القول جيد لوال أنه من

شرع ومل يؤمر بتبليغه فإمنا يوحى إليه بالشرع السابق بذهب إليه الشيخ أرجح؛ وقد يقال: إن النيب أوحي إليه 

  كر منه؛ ولكن املشهور عند أهل العلم هو املعىن األول.اند ليؤكد ذلك الشرع وجيدد من 

قلنا: إن اهللا تعاىل أمه فلنبهم ما أمه اهللا؛ ولو كان يف  لو قال قائل: من هذا النيب ؟ )) لنبي لهم وله: ((وق

  معرفة امسه فائدة لكان اهللا عزوجل يبينه لنا يبني امسه لنا؛ لكن ليس لنا فيه فائدة؛ املهم أنه نيب من األنبياء.

     عث يعين مر ملكا، وأقم لنا ملكا؛)) معىن اب ابعث لنا ملكا )) (( ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل اهللا ((

)) وكأن أمرهم يف ذلك الوقت كأن أمرهم فوضوي ليس عندهم ملك يدبر أمورهم ويدبر  نقاتل في سبيل اهللا ((

  قيل:  شئوم؛ والناس إذا كان ليس هلم ويل أمر صار أمرهم فوضى كما

  " لهم ةح الناس فوضى ال سراال يصل"                           

  وهلذا أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم القوم إذا سافروا أن يؤمروا أحدهم حىت ال تكون أمورهم فوضى.

)) جواب نقاتل)) الذي جيزم كلمة (( نقاتل في سبيل اهللا )) أي أقم لنا ملكا (( ابعث لنا ملكا يقول: ((

؛ لقتال يف سبيل اهللال))؛ وهذا دليل على أم عازمون على أن يكون هلم ويل أمر يقودهم  ابعث الطلب: ((

)) وأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  في سبيل اهللا سبق لنا معىن قوله: (( )) نقاتل في سبيل اهللا وقوهلم: ((

ومن قاتل لتكون كلمة  الم ؟ (الرسول عليه الصالة والس هافسرها بأحسن تفسري؛ وهو فهد ؟ أيش ؟ فماذا فسر 

  .) هذا يف سبيل اهللا اهللا هي العليا

 عسيتم)) (( هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أال تقاتلوا (( زميتهمالنيب، يريد أن يثبتهم وينظر ع فقال هلم 

هل  (()) و  هل عسيتم الكسر والفتح؛ ما هو النصب، النصب يف اإلعراب؛ الكسر والفتح (( )) فيها قراءتان



وما لنا أال نقاتل في سبيل  (()) يعين يقول هل يتوقع منكم إن كتب عليكم القتال أال تقاتلوا؟ فقالوا:  عسيتم

))؛ فيكون املعىن هنا هل يتوقع؛ فعسى هنا للتوقع، أي هل إذا كتب عليكم اهللا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا

طية معرتضة بني اسم عسى )) مجلة شر  كتب عليكم القتالإن   القتال يتوقع منكم أال تقاتلوا؛ فجملة ((

)) تقرتن بأن وإال ال؟ تقرتن بأن   عسى )) هو خربها؛ و(( أال تقاتلوا ن اسم عسى الضمري التاء؛ و((ألوخربها؛ 

)) مجلة شرطية معرتضة جواا حمذوف؛ وقد نقول إا  إن كتب عليكم القتال كثريا؛ كما يف األلفية؛ ومجلة ((

؛ هل يتوقع منكم إال تقاتلوا إن  واحتتاج إىل جواب لعلمه بالسياق؛ لكن قدره بعض املعربني فقال: فال تقاتل ال

كتب عليكم القتال فال تقاتلوا؛ واجلواب أي نعم هذا هو اجلواب حمذوف؛ ولو قلنا بأنه ملا كان معلوما بالسياق 

  فإنه ال حيتاج إليه كما يف نظائره لكان له وجه.

  .)) كتب مبعىن فرض، فرض عليكم القتال أال تقاتلوا إن كتب عليكم القتال : ((وقوله 

وما لنا  (( ))؛ قوله: قالوا وما لنا أال نقاتل في سبيل اهللا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ماذا كان جوام؟ (( 

هذا الرتكيب يصح فيه وجود أن )) أن هذه زائدة وإال غري زائدة؟ الصواب أا غري زائدة؛ ألن مثل  أال نقاتل

وما لنا ال  )) وقال تعاىل: (( وما لنا أال نتوكل على اهللا وقد هدانا سبلنا ويصح فيه حذفها؛ قال اهللا تعاىل: ((

)) أتت أن؛ ويف الثانية حذفت؛ وعلى هذا فهما  أن ال )) ففي اآلية األوىل؛ (( نؤمن باهللا وما جاءنا من الحق

وما لنا أال  هوران؛ أي أن أن يف مثل هذا الرتكيب جيوز أن توجد وجيوز أن حتذف؛ ((استعماالن عربيان مش

)) يعين أي شيء لنا يف عدم القتال، يعين أي مانع لنا مينعنا من القتال يف سبيل اهللا وقد  نقاتل في سبيل اهللا

ذا أخرج من داره وبنيه فالبد )) واإلنسان إ وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا وجد مقتضي ذلك؛ ويش املقتضي؟ ((

)) نرجع إىل إعراا؛ ما اسم استفهام مبين على وما لنا  ؛ قوله: (( البالد وفك األسرى، انتبه أن يقاتل لتحرير

)) منصوب بنزع اخلافض؛  أال نقاتل ) جار وجمرور متعلق مبحذوف خرب ما؛ و(() لنا السكون يف حمل رفع؛ و((

املصدرية إذا دخلت على حرف نفي فإن احلرف يقدر بكلمة  أنْ  نقاتل؛ وقد مر علينا أنّ وأصله: وما لنا يف أال 

عدم؛ فاملعىن إذا: وما لنا يف عدم القتال؛ يعين أي شيء يف أال نقاتل، أي مانع ؛ واجلواب: يف مانع وإال ال؟ ال 

وقد أخرجنا  فهي يف حمل النصب؛ (()) اجلملة هنا حالية  وما لنا أال نقاتل في سبيل اهللا وقد أخرجنا مانع؛ ((

)) قال املفسرون إن املراد إخراج بعضهم؛ ألن هؤالء  من ديارنا وأبنائنا أخرجنا )) قوهلم: ((من ديارنا وأبنائنا

الذين كلموا نبيهم كانوا يف ديارهم؛ لكن كان هلم أقوام سبقوا تسلط عليهم العدو فأخرجهم من ديارهم ومن 

    أبنائهم.



)) نسأل اهللا السالمة؛ هم طلبوا اآلن أن يبعث هلم نبيهم  فلما كتب عليهم القتال تولواعزوجل: (( قال اهللا 

زمون، عازمون منهم ماذا قالوا؟ قالوا: إنا عا همملكا يقاتل يف سبيل اهللا ليقاتلوا يف سبيل اهللا؛ وملا استثبت نبي

م تولوا فصار ما توقع بنبيهم حقا أم مل ولكن ملا كتب عليهم القتال وفرض عليه يهعلى ذلك وثابتون عل

يا أيها الذين آمنوا ال  يقاتلوا؛ وسيأتينا يف الفوائد أن بعض السؤال يكون نكبة على السائل، كما قال تعاىل: ((

    ))؛ فهنا قال اهللا عزوجل:  لكم بدوإن تسألوا حين ينزل القرآن ت تسوؤكمتسألوا عن أشياء إن تبد لكم 

)) والقليل  إال قليال منهم )) يعين أعرضوا عن هذا الفرض ومل يقوموا به (( عليهم القتال تولوافلما كتب  ((

    ثلث أيضا؟ لقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم:العادة يكون أقل من النصف وإال ال؟ نعم؛ أو نقول أقل من 

  ث؛ وهي منصوبة على أا مستثىن.)؛ فهم تولوا كلهم إال القليل؛ ممكن أن نقول أقل من الثل الثلث كثير (

عليم بالظاملني ومقتضى علمه م أن جيازيهم على ظلمهم؛ والظلم هنا ليس لفعل  )) واهللا عليم بالظالمين (( 

    من حقها . نقصفيه ظلم للنفس و  حمرم ولكنه لرتك واجب؛ ألن ترك الواجب كفعل احملرم

  )) إىل آخرها . ألم تر إلى المأل من بني إسرائيل واالعتبار؛ لقوله: ((من فوائد اآلية الكرمية: احلث على النظر  

ومن فوائد اآلية الكرمية أيضا: أن يف هذه القصة عربا هلذه األمة، حيث إن هؤالء القوم الذين كتب عليهم القتال 

  تولوا إال قليال منهم؛ ففيها حتذير هذه األمة من التويل عن القتال إذا كتب عليهم.

  ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل فوائد اآلية الكرمية: أنه البد للجيوش من قائد يتوىل قيادا؛ لقوهلم: (( ومن 

  )) . اهللا

النيب؛ فالنيب أيضا له سلطة  ون)) خياطب ابعث لنا ملكا ((ومنها: أن مرتبة النبوة أعلى من مرتبة امللك؛ لقوهلم: 

  .أن يبعث هلم ملكا يتوىل أمورهم ويدبرهم 

ومن فوائد اآلية الكرمية: ذكر ما يشجع على إجابة الطلب فيما إذا طلب اإلنسان شيئا من غريه أن يذكر ما 

)) فإن هذا يبعث النيب ويشجعه على أن يبعث هلم  نقاتل في سبيل اهللا يشجعه على إجابة الطلب؛ لقوهلم: ((

  لك .امل

   )) . في سبيل اهللاهلم: (( ومن فوائد اآلية الكرمية: اإلشارة إىل اإلخالص يف قو 

هل عسيتم  ومن فوائدها: تثبيت املخاطب مبا طلب إجياده، تثبيته هل يقوم مبا جيب عليه حنوه أم ال؛ لقوله: ((

)) ؛ فإذا طلبك إنسان يف أن ترسله يف حاجة؛ أو أن تكلفه بعمل فال حرج  إن كتب عليكم القتال أال تقاتلوا

  يتبني ا ثباته وقيامه ذا العمل؛ هلذه اآلية. عليك أن تذكر له األشياء اليت



وما لنا أال نقاتل في  ومن فوائد اآلية الكرمية أيضا: أن اإلنسان بفطرته يكون مستعدا لقتال من قاتله؛ لقوهلم: ((

ده وهلذا جتد اجلبان الذي من أجنب ما يكون إذا حصر يأيت مبا عن )) سبيل اهللا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا

  من الشجاعة، يستنفد كل شيء حىت وإن كان أجنب من النعامة فإنه عندما حيجر يكون عنده قوة للمدافعة .

ومن فوائد اآلية الكرمية: أن من أسباب القتال إخراج اإلنسان من نفسه وأهله؛ قصدي إخراج اإلنسان من بلده 

   )) . وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا وأهله؛ لقوهلم: ((

؛ صبفعل املأمور؛ فإذا ابتلي به نك فوائد اآلية الكرمية: أن اإلنسان قد يظن الصرب على ترك احملظور أو القيام ومن

)) مع أم كانوا يف األول كانوا  عليهم القتال تولوا إال قليال منهمكتب فلما   من أين يؤخذ؟ من قوله: ((

  .متشجعني على أن يقاتلوا

  شيخنا ما مسعت ؟ فائدة األخرية: الالطالب

وعجز؛  صوترك احملظور؛ فإذا ابتلي به نك أقول ومنها: أن اإلنسان قد يظن أنه قادر على فعل املأمور :الشيخ

  تولوا إال قليال منهم. فهؤالء ظنوا أم قادرون على القتال؛ لكن ملا كتب عليهم القتال

ال تتمنوا لقاء العدو واسألوا اهللا العافية ويتفرع على هذا: أن فيه إشارة إىل قول النيب صلى اهللا عليه وسلم: ( 

ويعجز  ) فاإلنسان قد يتمىن الشيء من أمور تنزل به فإذا لقيتموهم فاصبروا فإن الجنة تحت ظالل السيوف

من سمع بالدجال فليأ عنه  لى اهللا عليه وسلم: (عنها؛ وأيضا يشري وهذه الفائدة يشري إليها قول الرسول ص

فإن اإلنسان يأتيه وهو يظن أنه مؤمن فال يزال به حتى يتبعه فيما يحصل فيه من، فيما يبعث فيه من 

  ) هذا احلديث أو معناه. الشبهات

ومنها أيضا يتفرع مهنا: أن كثريا من الناس ينذرون النذر وهم يظنون أم يوفون به مث ال يوفون به؛ كما يف قوله 

ومنهم من عاهد اهللا لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله تعاىل: (( 

  )) . بخلوا به وتولوا وهم معرضون

   هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أال  لبالء موكل باملنطق؟ ألنه قال هلم: ((وهل يستفاد من اآلية: أن ا

  )) فكان ما توقعه نبيهم كان ما توقعه واقعا؛ فإنه ملا كتب عليهم القتال تولوا . تقاتلوا

فلما   )) قال: (( أخرجناوقد  ((ومن فوائد اآلية: وجوب القتال دفاعا عن النفس؛ من أين يؤخذ ؟ ألنه ملا قال: 

هم ء)) أي فرض ليدافعوا عن أنفسهم وحيرروا بالدهم من عدوهم وكذلك أبنا كتب )) (( كتب عليهم القتال

  من السيب .

  



  

  )) أي ظلم كان. واهللا عليم بالظالمين ((ومن فوائد اآلية الكرمية: حتذير الظامل من الظلم؛ لقوله: 

يث كان عاملا حىت بظلم الظامل وإن كان واحدا؛ لقوله: فوائدها: سعة علم اهللا سبحانه وتعاىل، ح ها أي منومن

  )) . واهللا عليم بالظالمين ((

  ومن ذلك أيضا من فوائد اآلية: حترمي الظلم لوقوع التهديد به .

)) أي املتولني  تولوا إال قليال منهم واهللا عليم بالظالمين من  فوائدها: أن ترك الواجب من الظلم؛ لقوله: ((

عليهم القتال ومل يقوموا به؛ فدل ذلك على أن الظلم ينقسم إىل قسمني: إما فعل حمرم؛ وأما ترك الذين فرض 

   واجب نعم.

  )) وقال لهم نبيهماليوم : ((  درس أهللا عزوجل مبتدل اقا مث

  شيخ فيه فائدة  :الطالب

  وهي ؟ : الشيخ 

  ....:الطالب

أمر املسلمني منفرطا أن يدعى اهللا عزوجل بأن يهيأ هلم  أي نعم ويش تقولون ؟ إنه ينبغي مثال إذا كان: الشيخ

  قائدا جيمع كلمتهم ؟نعم، يؤخذ من هذا؟

  نعم :الطالب

  تل يف سبيل اهللا.اكيف ؟ ألم طلبوا من نبيهم أن يبعث هلم ملكا يق  :الشيخ

  ؟...:الطالب

  ويكون هذا هو القائد أي نعم.أي نعم لعلهم يريدون من نبيهم أن يتفرغ للدعوة إىل اهللا عزوجل : الشيخ

  لمسلمني؟لقائد الشيخ أما كان حممد صلى اهللا عليه وسلم هو  :الطالب

  حممد ؟  :الشيخ

   أي هو: الطالب

  نعم بلى الشخ:

  طيب ويش الفرق بني هنا وهناك ؟ :الطالب

ما نقدر نقول؛ نقول هذا الذي وقع؛ فالذي يظهر لنا أم أرادوا من نبيهم أن يبقى يف الدعوة إىل اهللا  :الشيخ

   ....عزوجل وعند فيمن مل يقاتل ممن ال جيب عليه القتال



  قلنا يف التفسري أنه سيأيت لنا بعض السؤال قد يكون نقمة على بعض اآلخرين ؟: الطالب

  كيف ؟ : الشيخ 

  ا يف التفسري أنه سيأيت لنا بعض السؤال قد يكون نقمة على بعض اآلخرين ؟قلن: الطالب

هذه ذكرناها تعرضنا عليه يف قوله: أن اإلنسان قد يطلب الشيء وهو يظن أنه يقوم به ولكن ما يقوم به : الشيخ

      يفشل .

)) فيها  نبي لهم كما أن قوله: (()) قراءة   ئهمينب (( قراءةترى إنه يف ))  وقال لهم نبيهم قال اهللا عزوجل: ((

)) شف حسن األدب مع اهللا  وقال لهم نبيهم إن اهللا قد بعث لكم طالوت ملكا ))؛ (( لنبيئ لهم قراءة: ((

)) وكأن اهللا عزوجل  إن اهللا قد بعث لكم ؛ ومل يقل: إين بعثت؛ بل قال: (()) ابعث لنا(( هم قالوا لنبيهم 

))  إن اهللا قد بعث لكم طالوت ملكا أوحى إىل هذا النيب إن اجعل فالنا ملكا عليهم؛ أو ملكا هلم؛ فقال: ((

عينه من؟  ذيإلزامهم بقبوله؛ ملاذا؟ ألن ال)) مع كونه أدبا مع اهللا إشارة إىل قوة  ابعث ويف عدوله عن قوله: ((

  اهللا عزوجل.

؛ ل)) طالوت علم على شخص وليس كما قيل: إنه مشتق من الطو  لكم طالوت ملكا إن اهللا قد بعث (( 

ل؛ ألن اهللا قد زاده بسطة يف العلم واجلسم؛ فقال: طالوت من الطول؛ وليس  بعضهم قال: إنه مشتق من الطو 

ميكن أنه كذلك وإمنا هو علم كغريه من األعالم؛ لكن تعلمون أن هذا علم يف لغة من؟ يف لغة بين إسرائيل، و 

))  طالوت )) هذه حال من (( ملكا )) (( قد بعث لكم طالوت ملكا دخله شيء من التعريب؛ وقوله: ((

والية الشرعية أو الوامللك هو الذي له التدبري الذي ال ينازع فيه؛ ولكنه بالنسبة للمخلوق حبسب ما تقتضيه 

  .هو من له التصرف يف ملك معني حمدودالك، املالك املعرفية، هذا امللك؛ الذي له التصرف خبالف ال

))  أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قالوا معرتضني على هذا: (( 

)) أي شف  يكون له الملك علينا )) مبعىن كيف فهي لالستفهام؛ (( أنى يعين قالوا: كيف يكون له امللك ((

)) ومل يقل: عليكم؛ ألن البعث من اهللا عزوجل ال يراد به جمرد السلطة؛  طالوت إن اهللا قد بعث لكم التعبري ((

وإمنا يراد به التصرف مبا فيه اخلري واملصلحة؛ وهلذا يقال: إن امللكية تكليف وليست بتشريف؛ ففي األول قال: 

)) ومل يقولوا: أين  يناأنى يكون له الملك عل )) وهنا ذهبوا يتكلمون عن السلطة قالوا: (( بعث لكم طالوت ((

  يكون له امللك لنا؛ بل علينا؛ فجعلوا املسألة من باب السلطة فقط ال من باب رعاية املصلحة.

))؛ ملاذا ؟ كأم يرون أن امللك ال يكون  ونحن أحق بالملك منهالشيء: ((  هذامث قالوا معززين الستبعادهم 

إال كابرا عن كابر وأن هذا مل يسبق ألحد من آبائه أن توىل امللك خبالفنا حنن فإن امللوك كانوا منا؛ فكيف جاءه 



)) فهو أيش؟ فقري ما عنده مال واسع؛ وقد يقال: إنه ليس بفقري لكن  لم يؤت سعة من المال امللك؛ أيضا ((

نيا ينتفع مباله غوبني من جيد ولكن ليس إىل سعته؛ يعين ليس  مدل واسع؛ وفرق بني الفقري املعما ليس عنده

يف جمتمعه؛ والثاين من حيث  طذكروا علتني: أحدها من حيث التوسويدبر مباله وحيصل اجليوش واجلنود مباله؛ ف

ال عنده حسب فليس من أبناء امللوك، وال  املال؛ يعين إذا القوة احلسبية والقوة املالية؛ قالوا هذا الرجل مفقود؛

  األغنياء األثرياء الذين خيضعون الناس بأمواهلم .من عنده مال فليس 

)) مبعىن اختاره، وأصلها من الصفوة؛ فعليه يكون  اصطفاه )) (( إن اهللا اصطفاه عليكم جواب نبيهم قال: ((

بتاء االفتعال؛ ولكنها قلبت طاء ملا سيأيت إن شاء اهللا  )) اصتفاه اصطفاه االصطفاء مبعىن نعم فيكون أصل ((

إن اهللا قد )) ومل يقل: اصطفاه لكم هنا؛ ويف األول قال: (( اصطفاه عليكم تعاىل يف باب الصرف؛ وقوله: ((

)) إشارة إىل أنه فضله عليهم؛ فاختاره ألنه أفضل منهم؛ فهو  اصطفاه عليكم )) وهنا قال: (( بعث لكم

  مبا أعطاه اهللا سبحانه وتعاىل مما سيذكر. مفضل عليه

يبسط الرزق لمن  )) (( واهللا يقبض ويبسط )) بسطة معناه السعة كقوله تعاىل: ((وزاده بسطة في العلم  ((

امللكية فاملراد بالعلم علم تدبري امللك؛  )) أي زاده سعة يف العلم؛ أي علم هو؟ حنن نتكلم اآلن يف يشاء ويقدر

اجلسم، زاده بسطة يف اجلسم مع العلم؛  وكة والرأي ما جعله خمتارا عليهم من اهللا عزوجل؛ أيضا فعنده من احلن

 الطول والقوة أيضا؛ فهو قويب بسطة اجلسم ليست بالطول فقط بلفاجتمع يف حقه قوتان: املعنوية واحلسية؛ 

والثانية: اجلسمية أو احلسية وهي أن اهللا شديد وطويل أيضا؛ فإذا اجتمع يف حقه القوتان املعنوية هي العلم؛ 

  .تعاىل زاده بسطة يف اجلسم

 )) كما قال اهللا تعاىل:  من يشاء )) يؤيت مبعىن يعطي ملكه (( واهللا يؤتي ملكه من يشاء السبب الثالث: (( 

قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء  ((

أن كل فعل أضافه اهللا إىل  )) مر علينا كثريا من يشاء ))؛ وقوله: (( بيدك الخير إنك على كل شيء قدير

شاء ممن تقتضي احلكمة اإلهلية أن يعطوا امللك؛ إذا مادام اإليتاء ياملشيئة فإنه مقيد باحلكمة؛ فيؤيت ملكه من 

ن هو أهل له؛ وليس املراد بذلك دفع اعرتاضهم بذكر إيتاء امللك مقرونا باحلكمة فإن اهللا ال يعطي امللك إال م

أن اهللا هو الذي يعطي امللك من  مطلق املشيئة؛ صحيح أن األمر هللا يفعل ما يشاء لكن املراد بذلك أن يبني

شاء ومع هذا ال يعطيه إال من هو أهل له؛ وقد تبني مما ذكر يف أن اهللا أعطاه بسطة يف العلم واجلسم أن هذا ي

  أهل بأن يعطى امللك .الرجل 



)) أطلق ما قال: واسع يف العلم، يف احلكمة، يف الفضل؛ فيشمل كل صفاته،  واسع )) ((واهللا واسع عليم  ((

)) أي عليم مبن يستحق أن يكون  عليم واسع يف علمه وكرمه وقدرته وقوته ومجيع صفاته وأفعاله أيضا؛ وقوله: ((

اهللا تعاىل ملن يشاء؛ فهنا نبيهم عليه الصالة والسالم ذكر عدة أمور؛  ؤتيهغريه ممن هو من الفضل الذي ي ملكا أو

  :ل هذا الرجل ألن يكون ملكا عليهمختو 

  ؛ ألنه ما ذكر فيها شيء، ما ذكرأول: أن اهللا اصطفاه عليهم وفضله؛ فضائل علمها عند اهللا 

  ذلك؛  ثانيا: أن اهللا زاده بسطة يف العلم، وتدبري األمة، واحلروب، وغري  

          طة يف اجلسم ويشمل القوة والطولثالثا: اهللا زاده بس 

ورابعا: إن اهللا عزوجل هو الذي يعطي ملكه من يشاء مقرونا باحلكمة؛ فلو ال أن احلكمة تقتضي أن يكون 

   امللك ما أعطاه اهللا امللك طالوت هو

إىل من شاء من عباده؛ فله أن يتفضل على من )) فهو ذو الفضل الذي ميده  أن اهللا واسع عليم واخلامس: (( 

  )) وهو أعلم أيضا حيث جيعل واليته.  علم حيث يجعل رسالتهأاهللا  شاء؛ ((

  .... نأخذ الفوائد ؟

أن يبعث ملكا هلم فاستجاب؛  أن نبيهم استجاب هلم، استجاب هلم حيث طلب منه من فوائد اآلية الكرمية:

  ولكن مباذا كان استجابته ؟ بسؤال اهللا سبحانه وتعاىل ذلك وإجابة اهللا له .

  وإمنا ينال باألحقية واألفضلية . راثةبالو ا: أن امللك ليس ال ينال منه

أركانه إذا كان لإلنسان مزية يف حسبه أو نسبه أو علمه أو قوته؛ من أين يؤخذ  دها أيضا: أن امللك تتوطومن

أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من  من قوهلم: (( هذا؟ نعم يؤخذ أوال

  )) . إن اهللا اصطفه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم )) والثاين من قوله: (( المال

به ومن فوائد اآلية الكرمية: أن استفهام هؤالء القوم حيتمل أن يكون املراد به االعرتاض وحيتمل أن يراد 

باالستكشاف؛ كيف كان ملكا وحنن أحق بامللك منه ومل يؤت سعة من املال؛ فإن كان األول فإن حاهلم تقتضي 

ا؛ وإن كان الثاين فهل حاهلم تقتضي الذم أيش؟ الذم؛ ألم كيف يعرتضون وهم الذين طلبوا أن يبعث هلم ملك

ستكشاف والبحث عن السبب بدون اعرتاض ففي هذه احلال ال اعرتاض عليهم وال لوم االوإال ال؟ يعين قصدنا 

  عليهم نعم.



)) مع  إن اهللا اصطفاه عليكم قالومن فوائد اآلية الكرمية: بيان أن أفعال اهللا عزوجل فوق كل تصور؛ لقوله: ((

حوا به من وجهني: أم أحق بامللك منه، وأنه فقري؛ فبني نبيهم أن اهللا تعاىل اصطفاه عليكم مبا تقتضيه أم قد

  احلكمة .

مللكه وأمت إلمرته؛  م األمور واجلسم وقوته كان أقو ريومن فوائدها أيضا: أنه كلما كان الويل ذا بسطة يف العلم وتدب

  . ))  وزاده بسطة في العلم والجسم لقوله: ((

)) فهذا امللك يف مملكته هو يف  واهللا يؤتي ملكه من يشاء آدم ملك هللا؛ لقوله تعاىل: (( ينبومنها: أن امللك ل

  احلقيقة ما ملك إال بإذن اهللا عزوجل؛ فامللك هللا سبحانه وتعاىل وحده يؤتيه من يشاء.

وليست ملكا مطلقا؛ بل هي حتت ملكية ومن فوائد اآلية الكرمية: أن ملكيتنا ملا منلكه ليست على سبيل احلقيقة 

اهللا سبحانه وتعاىل؛ وهلذا ال نتصرف فيما منلك إال على حسب ما شرعه اهللا؛ لو أراد اإلنسان أن يتصرف يف 

يؤذيه إذا كان حيوانا قلنا: ال؛ ألن ملكك تابع ألي شيء؟ مللك اهللا سبحانه يعذبه ملكه كما يشاء يتلفه وحيرقه و 

  وتعاىل .

)) فإن إتيان  يؤتي ملكه))؛  وإثبات أفعال االختيارية؛ لقوله: ((  من يشاء بات املشيئة هللا؛ لقوله: ((ومنها: إث

قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك  امللك نراه يتجدد كما قال اهللا تعاىل: ((اإلنسان 

ه أفعال اختيارية مبعىن أنه يفعلها حيث أراد؛ )) فاهللا سبحانه وتعاىل ل ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء

ة قيام األفعال االختيارية هللا عزوجل حمتجني بأن األفعال االختيارية حوادث، موقد أنكر كثري من األشاعرة واملتكل

ء هللا عزوجل وأنه يفعل ما يشاباواحلوادث ال تقوم إال حبادث كما زعموا؛ فإذا أثبتنا أن األفعال االختيارية تقوم 

وجيدد أفعاله سبحانه وتعاىل كان من الزم ذلك أن يكون حادثا ومعلوم أن اهللا هو األول الذي ليس قبله شيء؛ 

فنقول هلم: هذا الالزم الذي ذكرمتوه الزم باطل؛ إذ ال يلزم من جتدد األفعال جتدد الفاعل؛ وال يلزم من حدوث 

وجودنا مقارنا أن يكون لنا تتجدد؛ هل نقول: يلزم األفعال حدوث الفاعل؛ فنحن اآلن حمدثون بالشك ، وأفعا

ألفعالنا؟ أو وجودنا سابق ألفعالنا ؟ الشك أن وجودنا سابق ألفعالنا؛ وهذا يف املخلوق؛ فوجود اهللا عزوجل 

سابق ألفعاله وال يلزم من جتدد أفعاله أن يكون هو ذاته حادثا سبحانه وتعاىل؛ بل هو األول الذي ليس قبله 

  .شيء 

بكالم حيدثه فيتكلم شيئا فشيئا؛ وقالوا إن   مث أي من إنكارهم قيام احلوادث به قالوا: إن اهللا تعاىل ال يتكلم ومن

 الكالم ذا معناه يؤول إىل أن الكالم هو أيش؟ هو ريكالم اهللا هو املعىن األزيل القائم بنفسه؛ والشك أن تفس

نفس وهذا مذهب األشاعرة فمعىن هذا أنه هو العلم؛ ألم يرون أن العلم؛ إذا قالوا إن الكالم هو املعىن القائم بال



هذه احلروف واألصوات اليت تسمع أيش؟ خملوقة خلقها اهللا سبحانه وتعاىل أن الكالم هو املعىن القائم بالنفس و 

الكل متفق على  لتعرب عما يف نفسه؛ وهلذا قال بعض العلماء قالوا إنه ال فرق بينهم وبني املعتزلة  يف الواقع؛ ألن

أنه على أن ما نقرأه اآلن يف املصاحف خملوق؛ لكن أولئك قالوا: هو كالم اهللا؛ وهذا قالوا: هو عبارة عن كالم 

  اهللا .

ومن فوائد اآلية الكرمية: إثبات امسني من أمساء اهللا؛ ومها: واسع وعليم؛ فالواسع احمليط بكل شيء، الواسع الذي 

مال؛ الواسع الذي غناه ال حد له؛ هكذا كل ما تشتمل هذه الكلمة من معىن فإنه صفاته ال اية هلا يف الك

يدخل يف كلمة واسع؛ وهلذا يعترب هذا االسم وتعرب هذه الصفة تعترب شاملة جلميع األمساء والصفات؛ فإن اهللا 

ا بكلمة عليم ألن  تعاىل واسع يف كلما يتصف به؛ وعليم أي حميط بكل شيء علما؛ وهلذا تقرتن كلمة واسع دائم

كال منهما فيه الشمول واإلحاطة؛ سبق لنا أن االسم من أمساء اهللا يتضمن إذا كان متعديا يتضمن كم؟ ثالثة 

سم العليم، ويتضمن الصفة االأشياء: االسم، والصفة، واحلكم؛ يعين األثر الذي يرتتب على ذلك؛ فعليم يتضمن 

لم كل شيء؛ وإذا كان االسم غري متعد فإنه يتضمن شيئني؛ ومها: وهي العلم، ويتضمن احلكم وهو أنه يعلم، يع

االسم، والصفة؛ مثل احلي والعظيم وما أشبهها؛ طيب إذا  الصفات أكثر من األمساء وأوسع ؟ أي نعم؛ ألنه ما 

    من اسم إال هو متضمن لصفة؛ وهناك صفات ال يشتق منها أمساء؛ فالصفة الصفات أوسع وأعم من 

   األمساء.

  )). إن آية ملكه أن يأتيكم التابوتوقال لهم نبيهم  ((مبتدأ درس اليوم مث قال اهللا تعاىل: 

)) يعين عالمة تدل  أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل آية مبعىن عالمة، كما قال اهللا تعاىل: ((

  على أنه حق؛ أن بين إسرائيل يعلمون هذا القرآن وأنه سينزل؛

أن  )) أن وما دخلت عليه يف حمل رفع مرفوعة على أا خرب إن (( إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت قال: ((

و من العاج يشبه الصندوق ينزل )) شيء من اخلشب أ التابوت )) و(( يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم

هذا من آيات اهللا سبحانه و حبونه معهم وفيه السكينة يعين أنه كالشيء الذي يسكنهم ويطمئنون إليه؛ صطوي

  وتعاىل

)) بقية مما ترك؛ ما الذي ترك آل موسى وآل  فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون (( 

) فهذا  وإنما ورثوا العلموال دينارا األنبياء لم يورثوا درهما  هارون؟ هم أنبياء تركوا العلم واحلكمة؛ ألن (

حبونه يف غزوام صطاء به وصار معهم ياهللا هلم فج همفقودا وجاء هذا امللك الذي بعثالتابوت بإذن اهللا كان 



فيها السكينة من اهللا سبحانه وتعاىل، وهي أم إذا رأوا هذا التابوت سكنت قلوم، وانشرحت صدورهم ؛ وفيه 

  .  أيضا

 


